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Total Cura HCP®  
Agente de cura não formador de película 
 
Descrição: 
 
Total Cura HCP® foi especialmente desenvolvido para 
tratamento de pisos novos como agente de cura não 
formador de película. Podendo ser empregado sobre 
superfícies onde será realizada aplicação de endurecedores, 
pinturas, revestimentos entre outros. Total Cura HCP® é à 
base de silicato de sódio e elimina o uso de manta de cura e 
outros agentes de cura quando aplicado em áreas internas 
 
Indicações: 
- Artefatos de cimento em áreas cobertas; 
- Pavimentos de pisos industriais; 
- Peças de concreto; 
- Grautes para montagens de equipamentos; 
 
 
Vantagens: 
 
- Não forma película; 
- Permite que a superfície receba outros revestimentos; 
- Fácil de aplicar; 
- É inodoro, não contém solventes; 
- Diminui o fissuramento do piso, devido à retração plástica; 
- Permite melhorar a hidratação do cimento; 
- Por ser à base de água, não possui cheiro irritante e não é 
  inflamável. 
 
Informativo técnico 
 

Propriedades a 25°C Total Cura HCP® 
Aspecto Líquido  

Coloração Transparente 
Densidade Aparente 1,060 g/cm³ ± 0,100 

PH 10 à 11 
Composição Silicato de Sódio 

 
 
Sistema de aplicação: 
 
O Total Cura HCP® é de fácil aplicação. Deve ser aplicado 
sobre superfície de concreto e argamassas imediatamente 
após o término do acabamento, em áreas de grandes 
dimensões deve ser aplicado sobre as superfícies já 
acabadas de acordo com o andamento dos trabalhos de 
acabamento. A aplicação é feita através de pulverizador 
costal, deve-se evitar que o produto fique empoçado sobre 
superfícies polidas, pois pode causar manchas. As regiões 
que apresentarem acúmulo de Total Cura HCP® devem ser 
retrabalhadas, ou seja, o excesso de Total Cura HCP® deve 

ser removido com auxilio de vassouras de pelo ou rolo de 
pintura, a fim de se evitar manchas. 
  
Substrato: 
 
O substrato deve estar livre de sujidades, ser dimensionado 
de acordo com a solicitação de cargas e utilização do 
pavimento. A temperatura do substrato deve estar 
compreendida entre 5°C e 40°C. 
 
Mistura: 
  
O Total Cura HCP® vem pronto para uso. Agitar antes da 
aplicação. 
 
Para maior detalhamento de sistemas de aplicação, 
entrar em contato com o departamento técnico, 
tecnico@totalrevestimentos.com.br 
 
Consumo: 
 
Aplicar de 0,15 à 0,20 litros/m². Em áreas externas, 
recomendamos a aplicação de duas demãos, com intervalo 
de 30 minutos. 
 
Embalagens: 
 
Embalagem plástica, fornecida em 50 e 200 litros 
 
Armazenamento: 
 
Armazenar as embalagens dos produtos em local coberto, 
sem umidade e ventilado. 
 
Validade: 
 
Devidamente armazenado nas embalagens originais 
invioladas, o tempo de vida útil nominal do produto é de 12 
meses a partir da data de fabricação. 
 
Precauções: 
 
- É importante a formação de uma camada contínua do 
produto;  
- Não diluir o produto;  
- Este produto mancha materiais de vidro e alumínio;  
- A aplicação em excesso pode ocasionar manchas;  
- A deposição de pó de cimento sobre o produto recém 
aplicado causa manchas. 
- Para sua aplicação é necessária a utilização de EPI, óculos 
de segurança, luvas de látex ou nitrílicas e botas de 
borracha. 
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Leia atentamente a ficha de segurança antes de manipular o 
produto a mesma é adquirida através de nosso site 
www.totalrevestimentos.com.br. 
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